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Inbjudan till 
Vänföreningskonsert

Torsdagen den 17 november är det dags för 
den årliga Vänföreningskonserten som i år 

äger rum i Betlehemskyrkan, Göteborg. Den-
na gång står Leonard Bernstein på program-

met. 
Med specialskrivna arrangemang för blås-

orkester möter GWO den amerikanske 
pianisten, dirigenten och kompositören 

under ledning av dirigent Alexander Hansson.

Konserten genomförs i samarbete med 
Vänföreningen GWO och Lasse Dahlquistsällskapet.

Vänföreningen har 150 fribiljetter så först till kvarn….
Anmälan sker till Leif Lundin på:

lubba4619@gmail.com eller tfn. 0708-24 68 07 
senast den 10 november.
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 Ett nytt svårslaget publikrekord 
för GWO

Som ni alla i vänföreningen säkert vet så gör GWO mer än bara spelar fi na 
konserter kvällstid i Göteborg med omnejd. Något som kommit att ta en 
allt större plats i vår planering de senaste åren är de besök som orkestern 
gör vid kulturskolor i hela Västra Götalands Regionen och Region Hal-
land. Under det senaste året har vi samarbetat med, håll i er nu, inte min-
dre än 16 kommuner. I samtliga fall besöker vi kommunerna och det vi 
gör har i princip två inriktningar. Antingen slår vi oss ihop med kultur-
skolans blåsorkester och repeterar tillsammans. Ofta med en avslutande 
Informell konsert. Eller, i de fall där det inte fi nns tillräckligt med blåsare 
för en ensemble, så spelar vi skolkonserter med instrumentpresentation i 
syfte att hjälpa kulturskolorna med rekryteringen av blåsinstrument.
Nivån på mötena med unga blåsinstrumentalister har ingen betydelse. 
Vår uppgift är att inspirera och visa vägen till ett fantastiskt fritidssyssla 
och en gemenskap som musiken kan skapa. Kanske rent av tänder vi en 
gnista hos någon som vill bli professionell precis som vi alla är i GWO. 
Förebild är nyckelord för oss när vi delar notställ med alla entusiastiska 
ungdomar. 
När vi spelar konsert för skolungdomar med instrumentpresentation möter 
vi en sittande publik. GWO spelar själva och vi lägger den konstnärli-
ga ribban mycket högt. Efter det inledande virtuosa numret är samtliga 
musiker i tur och ordning solister på sina respektive instrument. Publiken 
sitter i regel som tända ljus även om vi ofta blir spontant informerade om 
elevers och nära släktingars musicerande eller hur gammal någons hund 
är. Ibland är det någon enstaka klass som fyller konsertsalen. Men oftast 
är det betydligt fl er. 
Publikrekordet slogs nyligen i Mariestad. Inbjudan till GWOs konsert 
gick ut till årskurserna för kulturskolans målgrupp. De fl esta avböjde då 
de redan bokat in ett teaterbesök just den dagen. Nåväl, fl er inbjudningar 
sändes ut till övriga årskurser vilka glatt lovade att komma. Dagen före 
GWOs besök ställdes tea-terföreställningen in. De som tidigare avböjt 
ville nu komma på konsert istället.            

(Artikeln fortsätter nedtill på sidan 7) 
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Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin
adress: Persgärde 48, 437 33 Lindome
telefon: 0708-24 68 07, e-post: lubba4619@gmail.com

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se

Den nya e-postadressen till ordföranden: 
lubba4619@gmail.com                                                                                

Bästa vänner
Detta vänblad kommer tidigare än vad som först var tänkt. Detta beror på 
de numera oförskämt höga portokostnaderna. Styrelsen kände sig tvingad 
att lägga in inbjudan till Vänföreningskonserten i ”Bladet” för att slippa 
dubbla kostnader (porto, kuvert och kopiering). 

För att i största möjliga mån även fortsättningsvis spara vad 
som sparas kan uppmanas alla medlemmar med e-postadress 
att återigen meddela mig sin aktuella adress, även ni som inte 
bytt adress. Ett femtiotal utskick kommer nämligen i retur.
I samma syfte ber vi att så många som möjligt väljer att få 
Vänbladet digitalt.

När det gäller annonsering av orkesterns konserter är avsaknaden av ett 
gene-ralprogram stor men har sin förklaring i den ekonomiska situation 
som GWO befi nner sig i. Vi hoppas alla på ett rimligt/tillräckligt bidrag 
under kommande år. Kan man kanske tro på att nya ledamöter i kul-
turnämnden tänker till och förstår vilken pärla GWO är. Tills dess är det 
bästa att följa med på GWOs hemsida där aktuella konserter fi nns inlagda.

Väl mött under den tid som återstår av året 
- och missa inte att anmäla dig till Vänföreningskonserten den 17 november.

Styrelsen önskar er alla en behaglig höst och sköna helger framöver.
Leif Lundin
Ordförande
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Göteborg 
oktober 2022

GWO vänner!
Vilken härlig musikhöst vi har att se fram emot!
Blickar vi först lite tillbaka har det verkligen varit en fi n period för oss i 
GWO sedan förra Vänbladet publicerades. Vi startade som bekant hösten 
med en Queen-föreställning som var en riktig publiksuccé och den förnäm-
liga Smyrnakyrkan fylldes av allsång i ”We are the champions” och fl era 
andra Queenpärlor.
Veckan därefter var vi på plats för turnéstart i en annan av våra ”hem-
ma-kyrkor”, Saronkyrkan, där en konsert ihop med Lars Danielsson och 
Cæcilie Norby inledde en turné i bl.a Uddevalla och Halmstad. Det fan-
tastiska musikaliska mötet i gränslandet mellan jazz, pop och klassiskt 
var enligt fl era i publiken det absolut bästa de någonsin sett och hört.
Under hela hösten har också det mycket uppskattade och viktiga samar-
betet med de olika kulturskolorna ute i Västra Götalandsregionen fortsatt. 
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Dan och Signe Bornemark drog stor publik till Saronkyrkan

Vi får hela tiden tydliga positiva signaler kring hur betydelsefullt det är 
att GWO samarbetar och inspirerar nästa generations blåsmusiker.
Sista dagen i september så stod GWO på Stockholms Konserthus scen 
för att som Flygvapnets Musikkår förgylla kvällen. Konserten var my-
cket uppskattad av såväl publik som det stora antalet inbjudna gästerna 
från Försvarsmakten och vår egen Anders Lundin dirigerade och ledde 
orkestern på ett förtjänstfullt sätt igenom en mycket fi n kväll. 
Under förra veckan har vi i GWO haft Saronkyrkan som vår hemmaplan 
där drygt 2000 skolbarn besökt våra skolföreställningar under ledning av 
Dan och Signe Bornemark. Det är glädjande att se hur de allra minsta kan 
varenda textrad och hur de glatt uppslukas av musiken och det som sker 
på scen. Veckan avslutades med en familjekonsert på lördagen och vi kan 
se tillbaka på en riktigt bra vecka.
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GWO som Flygvapnets Musikkår i Stockholms konserthus

Vad händer då härnäst?
Stort fokus för oss inom administration och ledning av GWO handlar 
(tyvärr) om att återigen arbeta för att säkerställa en långsiktig och trygg 
fi nansiering så vi kan fortsätta utveckla GWO även efter årsskiftet. I år 
kommer besked om våra off entliga verksamhetsstöd från stad och region 
olyckligtvis ännu senare än vanligt givet att det är valår. Det gör att vi 
måste planera de första månaderna 2023 med största noggrannhet och 
försiktighet i avvaktan på besked varför en stor del av vårens program 
ännu är preliminärt. Vårt program i vår kommer så snart det är klart likt 
tidigare att presenteras på vår hemsida och i nyhetsbrev.
Det bästa stödet till GWO är likt tidigare att ni besöker våra konserter.
Det vi nu har framför oss i höst och som ni kan läsa mer om på vår hem-
sida är; ”Tangomästare möter Norden” som vi ger lördagen den 29:e ok-
tober i Göteborg. Ett samarbetsprojekt tillsammans med våra kollegor i 
Stockholms läns blåsarsymfoniker. Det kommer garanterat bli en kväll 
med fi n musik och mycket känslor. Den 10:e november är det återigen 
dags för vårt årligen återkommande samarbetsprojekt med Högskolan för 
scen och musik, ”Rising Stars” under ledning av dirigent Finn Rosen-
gren. Den konserten ger vi på Artisten i Göteborg.



Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO ....................................................................... Nr 2 2022 - sidan 7

En av årets höjdpunkter är såklart er egen Vänföreningskonsert. I år med 
Bernstein i fokus. Mer om denna konsert och hur ni anmäler er fi nns på 
annan plats i denna utgåva.
I december så kommer traditionsenligt Strålande Jul tillbaka. I år har vi 
i GWO glädjen att åter välkomna Hannah Holgersson som solist, Mar-
jolein Vermeeren som dirigent tillsammans med Brunnsbo musikklass-
ers fi na körsångare. Nytt för i år är att vi arrangerar våra julkonserter i 
Smyrnakyrkan som blivit alltmer av vår hemmascen vilket vi är väldigt 
glada för då kyrkan ger bästa förutsättningar för en fi n publikupplevelse. 
Biljetterna är nyss släppta och försäljningen är i full gång. Mitt bästa tips 
på en bra tidig julklapp är att ta med familj och vänner till Smyrnakyrkan 
21 eller 22 december.
Mer information om alla våra konserter samt information om biljettköp 
fi nns att läsa på www.gwo.se.
Ser fram emot att träff a er på kommande konserter!
                                                                                     Med vänlig hälsning
                                                                                   Kristian Jörgensen
                                                                                   VD

      Ett nytt svårslaget publikrekord för GWO
Sporthallen där konserten ägde rum blev full på läktaren och bänkar 
ställdes ut på golvet framför orkestern. Stämningen hos publik och 
orkester var oslagbar när närmare 700 elever i blandade åldrar visade 
sin entusiasm över levande musik när GWO låter som bäst. 
Vi vet sällan vad som väntar oss vid kulturskolebesöken, men visst 
händer det att man får positiva minnen för livet.                     
                                                                                  Göran Marcusson

(Artikeln fortsätter från sidan 2)



Inspelning i Halmstad
Statens kulturråd har meddelat sin önskan att få göra en fi lminspelning i 
samband med GWO:s samarbete med kulturskolan i Halmstad. Inspelnin-
gen kommer att ske den 24-25 oktober. I samband med det framfördes en 
önskan från orkestern om Vänföreningen kunde fi nansiera inköp av trö-
jor/jackor så att orkestern, även i andra sammanhang, ser ”uniformerade” 
ut. Att i alla lägen bära militäruniform eller svarta kostymer är ju inte 
tillämpligt. Styrelsen beslutade att anta förslaget och att dessutom stötta 
julkonserternas solister med skillnaden mellan tröjpriset och trettiotusen 
kr. Summan utgör årets bidrag till GWO. 
Två medlemmar ur föreningen åker med till Halmstad för att möjliggöra 
en rapport i nästa Vänblad.


